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İspanyol yazar Antonio Muñoz Molina 1956 yılında Uveda’da
doğdu. Madrid’de gazetecilik eğitimi gördü, Granada Üniversi
tesi’nden sanat tarihi diploması aldı. 1974 yılından bu yana
Granada’da oturmaktadır. Romancılığının yanı sıra gazeteciliği de
vardır. Çeşitli edebiyat ödülleri sahibi Molina’nın üçüncü romanı
Güzel Karanlık, İspanyol yeni roman akımının örneklerindendir.
Yazarın Lizbon’da Bir Kış ve Beatus Ille adlı iki romanı daha vardır.
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Sesimizde çýnlar savaþ arzusu
yüreðimiz yurt sevgisiyle dolu.
Dilimizden düþmez pek kutsal marþý
görevin, vatanýn ve þerefin.
(Ýspanyol Piyade Marþý)

Ýþte böyle, okur, ben de kendi
kitabýmýn konusuyum.
MONTAIGNE
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1
Kýsa süre öncesine kadar düþümde sýk sýk orduya
geri çaðrýldýðýmý görüyordum. Askerlik sürem dolmadan
yanlýþlýkla terhis edilmiþtim ya da askerliðim sýrasýnda
hizmetimi hükümsüz kýlan idari bir hata iþlenmiþti, tali
bir hata kuþkusuz, yýllarca fark edilmemiþ, ama yine de
öyle ciddiymiþ ki, kýþlaya geri dönmem zorunlu olmuþ.
Nedenleri ve sonuçlarý saniyenin bilmem kaçta birin
de art arda yaðdýran düþlerin o tüyler ürpertici anlýk ha
liyle, kendimi San Sebastian’ýn yaðmurlu ve soðuk þafa
ðýnda, sabah içtimasý için avluda toplanmýþ kalabalýðýn
arasýnda buluveriyordum. Ayaklarýma baktýðýmda asker
postallarým yerine yýllar sonra satýn almýþ olduðum siyah
ayakkabýlarýn olduðunu, yarý sivil giyinmiþ halimi fark
ediyordum. Açýklamasý olmayan bu dikkatsizlik yüzünden, kurallarý çiðnediðim için izinsiz býrakýlacaðým: týpký
postallarýný baðlamasýný bilmeyen, içtimaya geç gelen ya
da üstüne kurala uygun selam vermeyi bilemeyip de
“Günaydýn!” dediði için þaþkýnlýk verici bir ceza yiyen
yeni kura eri gibi...
Bu düþte askerlik korkumun bir baþka yönünü de
buluyordum: herhangi bir þeyi yapan tek kiþi olma, bana
karþý en ufak bir mer
ha
met duy
gu
su taþýma
yan öbür
askerler arasýnda kendimi tecrit edilmiþ bulma korkusu;
çünkü askere gelindiðinde terk edilen ilk þeylerden biri
acýma duygusudur, baþkalarýnýn mutsuzluðuna sevinme
11

nin burada hiçbir bedeli yoktur. Çevremde sýralarýnda
hiç kýmýldamadan duran öbür askerlerin tümü, kusursuz
bir tektiplilik, iþbirlikçilerde görülen o mükemmel ve
tiksinti verici sükûnet içindeydiler. O haftanýn nöbetçi
çavuþu yaklaþýyordu, kepinin siperliðini gözlerinin üze
rine kadar indirmiþ, koltuðunun altýnda yoklama defteri;
aðýr aðýr attýðý uzun adýmlarýyla enerjikmiþ gibi gözüken
ve bizi korkutmak isteyen düþük rütbelilere özgü bir
tavrý olurdu genellikle; ben çavuþun postallarýnýn altýnda
çakýl taþlarýnýn gýcýrdadýðýný duyuyordum, beni fark ede
ceði an cezalandýracaðýný biliyordum ve belki de bu yüzden kendi kura sýnýfýmdaki arkadaþlarýmla ayný zaman
da terhis olamayacaktým.
Cezalandýrýlan, dýþlanan kimsenin yalnýzlýðý bir kan
serlininki kadar mutlaktýr. Yüreðim sýkýþarak çavuþtan
saklanmak istiyorum; korkum beni uyandýrýyor. Orduda
olmadýðýmý, katýldýðým son sabah içtimasýndan bu yana
yýllarýn geçtiðini ve birkaç dakika sonra bir borazan
sesiyle sýçrayarak yataktan fýrlamaktan çekinmeden
huzur içinde yeniden uyuyabileceðimi içim yatýþarak
fark ediyorum. Uyandým, yine de korkum içimde el deð
memiþ duruyor, unutularak eskimiyor: Korku ve panik,
sayýsýz kez itaat etmiþ olmaktan duyulan utanç, dahasý
bu duygularýn bunca uzun süre varlýðýný sürdürebilmesi
karþýsýnda duyulan þaþkýnlýk, tüm bunlar farkýnda olma
dan beni etkiliyor, en ücra köþelerimde, ne cesaretin, ne
gururun, ne de bir tür sivil saygýnlýk bilincinin eriþebil
diði yerlerimde kendini hissettiriyor.
Yýllar boyunca düzenli olarak tekrarlanan bu düþte
ben korkak, güçsüz, dayanýksýz bir askerdim; çocuklu
ðun ve yeniyetmeliðin dehþetine geri dönmüþ, kabalýk,
disiplin ve baþkalarýnýn küstahlýðý karþýsýnda uysal, say
gýlý bir asker. Bu düþte askerlik sonrasý zaman bir serap
gi
bi ge
li
yor
du, san
ki hiç var ol
mamýþ ya da boþ ye
re
geçip gitmiþti, derinlerimde en ufak bir eðitici ya da
deneysel iz býrakmamýþtý: Kendimi Vitoria’da, 11 Numa
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ralý Acemi Er Eðitim Merkezi’nde ya da yemin törenin
den sonra gönderildiðim San Sebastian’daki 67. Sicilya
Dað Avcý Alayý’nda buluyordum; gerçek kimliðim, yaþa
mým artýk var ol
mak
tan çýkýyor
du, hat
ta adým bi
le.
Düþümün bu bölümünün en korkunç yanýysa, tüm hayali abar
týla
rýn en acýmasýz ger
çe
ðe denk düþüyor
olmasýydý.
Eðitim döneminde biz acemiler adlarýmýzdan yok
sun býrakýlmýþ, yerine, ilk otomobillerinkine benzer bir
sicil numarasý almýþtýk. Benim adým J-54’tü. Düþte
düzenli olarak kendini hissettiren korku, insanýn, boðul
duðunu ya da kendini bir uçurumdan attýðýný görürken
hissettiði gibi hayali bir korku deðildi: Bir gün, yaklaþýk
on üç yýl kadar önce, gerçek yaþamýmýn sanki bir hayal
olduðu duygusuna kapýldým, önceki varlýðýma son vere
rek bir askere dönüþtüm, neredeyse bir gölgeydim artýk,
o günlerin en berbatlarýný ayrýntýlý olarak hatýrladýðýmda
ya da o dönemin fotoðraflarýna, örneðin askeri kimlik
kartýmýn üzerindekine baktýðýmda, o gölgenin içinde
kendimi güçlükle tanýyabiliyorum: kýsacýk kesilmiþ,
neredeyse sýfýr numara saçlar, çenem sahte bir güven
duygusuyla kalkýk, iliklenmiþ üniformamýn sert yakasý,
fotoðrafýn çekilmesinden birkaç dakika önce asker ceke
time kendi elimle diktiðim baklava biçimli iki rütbe iþa
reti, bulutlu ve rüzgârlý bir sonbahar öðleden sonrasý,
Ekim ayý, 1979 yýlý, yaþamýmýn en hüzünlü öðleden son
ralarýndan biri, karargâha geleli henüz iki-üç gün olmuþ
ve ben önümdeki on dört ayý dehþetle düþünürken.
Beni kendi adýmdan, giysilerimden, her zamanki
yüzümden yoksun býrakmýþlardý; insaný disiplin altýna
almaya yönelik günlük programýn iðrenç yolculuðunun
baþýnda, tuvalet aynasýnda yüzüme bakarken, bir baþka
sýnýn bakýþlarýna ve yüz hatlarýna alýþmam gerekiyordu:
geçmiþ yaþamýnýn anýsýnda kendini tanýmakta zaten güç
lük çeken, ödlek bir acemi er.
Bu fotoðrafý ve daktiloyla yazýlmýþ adýmýn harfleri
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nin si
lin
me
ye yüz tut
tu
ðu, nay
lon kabý sýyrýlmýþ, sarý
bris
tol kâðýdýndan as
ke
ri kim
lik kartýmý hâlâ saklýyo
rum. Tüm bu zaman boyunca, ev, kent, hatta meslek ve
yaþam deðiþtirdim, bir yýðýn þey kaybettim: bir yýðýn
kâðýt, gerekli gereksiz bir yýðýn belge, koyduðum yerde
bulamadýðým ve yeniden baþlamak zorunda kaldýðým
roman sayfalarý, makale müsveddeleri, küçük parçalar
halinde yýrtýlmýþ, çöp kutusuna atýlmýþ ya da yakýlmýþ
aþk mektuplarý, not defterleri, benim için çok önemli
olan ama okuyamadan kaybettiðim kitaplar, fotoðraflar,
boþ yere arayýp durmaktan nevrotik bir güçsüzlüðe
kapýldýðým, kaybettiðim için kendimi gizliden gizliye,
çok sert eleþtirdiðim tren ya da uçak biletleri, üniversite
diplomalarý, hatta tapu senetleri...
Bu sürede kaybettiðim þeylerin sayýsý inanýlmazdýr,
ama hiçbir iþime yaramayan askeri kimlik kartýmý, sak
lamak için hiç çaba göstermememe karþýn hep buldum,
cüzdanlarýmda, çekmecelerimde dolanýp durdu, terhis
oluþumdan bu yana her þeyi kaybetme yönündeki umut
kýrýcý yeteneðime direnerek hayatta kaldý, hatta kimi
zaman aramama gerek bile kalmadan ortaya çýktý.
Bir yýðýn kâðýdýn ya da bir kitabýn sayfalarý arasýnda
yok olur gider ve bir süre sonunda, aylar ya da yýllar geç
tikten sonra, bir tür mütevazý sadakatle, boþa kürek sal
ladýðým bir baþka arama sýrasýnda, inatçý bir þekilde ve
beklenmedik bir anda bir bakarsýnýz yeniden ortaya
çýkar: o deðiþmeyen, giderek gençleþen, ben yaþlandýkça
yeniyetmelikte çakýlýp kalan ya da kendinden uzaklaþan,
benim yaþam zamanýma yabancý ve kendi zamanýnýn,
fotoðraflarýn zamanýnýn yavaþlýðýna gömülen yüz; tüm
bunlarýn olup bittiði, unutmak mümkün olmayan o kor
kunç geçmiþ, ýssýz tepelerin ve düzlüklerin yaban soðu
ðu, Vitoria civarý, 1979 Kasýmý’nýn o erken kýþý, barakalar
arasýnda esen rüzgâr, bizler yemin töreninin dayanýlmaz
süresi boyunca hazýr olda durmaya tahammül ederken
üzerimize aðýr aðýr yaðan kar...
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Ayini yöneten papaz kutsama için mayasýz ekmeði
havaya kaldýrdýðýnda biz askerler silahlarýmýzý eðiyor
duk ve bando milli marþý çalmaya baþlýyordu. Hazýr olda
geçen saatler sonunda yorgunluktan, soðuktan baygýn
düþenler oluyordu: Kar üzerinde koyu yeþil dizi dizi
kareler halindeki yýðýnýmýz, su gibi dalgalanýyor ve bir
gövde samandan bir korkuluðun kolayca yýkýlýveren
esnekliðiyle düþüyordu. Önce keplerimizi çýkarýp öpme
miz, ardýndan da itaatkâr ve ateþli bir þekilde eðilerek
altýndan geçmemiz gereken bayrak yönünde tören yürü
yüþünde ilerlerken, hoparlörlerden Lejyon Marþý çýnlýyor
du. Ýspanya’nýn dört bir yanýndan koþup gelmiþ aileler,
oðullarýnýn, kardeþlerinin ya da niþanlýlarýnýn bayrak
yemini törenini izliyorlardý. Ölümle niþanlý acemi erler,
niþanlýlarýna piyade ya da lejyon askeri üniformalý oyun
cak askerler hediye ediyorlardý; önceden, renkli fotoðraf
lar göndermiþlerdi, hafifçe yana eðilmiþ, kurumlu bir
pozda; o fotoðraflar babalarýnýn savaþ fotoðraflarý üzeri
ne çoktan konmuþtu bile. Hoparlörlerden Soldadito
español’u iþitiyorduk ve içimi kemirip duran açlýktan,
haftalarca süren sýkýntý ve yalnýzlýk nedeniyle ya da
marþý küçükken radyodan dinlediðimi hatýrladýðým için,
göðsüm sýkýþýyordu; duygusal olarak kendini hemen
koyverme arzusu gibi.
Fazla vatansever bazý aileler ya da arkadaþlar, otur
duklarý tribünlerden geçen askerlere doðru eðiliyorlar ve
sanki boða güreþinde bir locadalarmýþ gibi alkýþlýyorlar
dý. Bayraklarýn ve býktýrýcý söylevlerin sarý-kýrmýzý coþ
kusunda ulusal bayramlarýn saldýrgan tadý vardý: fazla
baharat ve renklendirici konmuþ bir yemekteki gibi aþýrý
bir sarý ve aþýrý bir kýrmýzý. ‘Afrikalýlar’ retoriðiydi bu,
Tetuan’ýn fethinin litografyalarý, yirmili yýllardaki Afrika
ordusunun1 yoz, kokuþmuþ, yeteneksiz, cahil, kaba ve
1

Ýspanya’nýn Afrika’daki sömürgelerinde yetiþen ve Ýspanyol Ýç Savaþý’nda General
Franco komutasýnda savaþan, son derece zalim, faþist birlikler. Ýspanya Ýç Savaþý’nýn
kaderini belirleyen ordu.

15

sarhoþ retoriði; kahramanca ve frengili sakatlýk karýþý
mýyla birlikte, Millán Astray’ýn icat ettiði teþhirci lejyon
kabalýðýydý ve ayný zamanda 1934 yýlýnda Asturya bölge
sinde General Franco’nun yönettiði lejyonun soðuk, ken
dine hâkim olmaya çalýþan, Katolik kabalýðý; romantik
tiyatronun tozlu ve bayatlamýþ lirizmi ile maltýz masasý
ve tespihli, uzlaþmaz, sürü Katolikliði karýþýmý bir nefret
kapasitesinin aynýsý.
Bu retoriðin doruðu, söylenen her sözcüðün yok
olmasýydý: Söylevlerde boðuk çýðlýklar atmaya, verilen
emirlerde de havlamaya ve ses taklidine eðilim gösteri
yorlardý. Sýfýrýn altýnda bilmem kaç derece soðukta, tri
bünlerde oturan seyircilerin en gülünç, en tuhaflarý
alkýþlamak için eðiliyorlardý. Bunlar biyolojik faþistlerdi,
eski sýký savaþçýlardý; kýsa favorili, kýr saçlý, gömlek yen
lerini dirseklerine kadar kývýrarak romatizmadan boðum
boðum olmuþ lejyoner dövmeli kollarýný sergileyen, bir
Ducados’un filtresini ya da o dönemde beyaz plastikten
aðýzlýðýyla birlikte satýlan o sigarlardan birini diþleyip
duran destekçilerdi. Patlayan tüfeklerle birlikte, Ýspan
ya’nýn p’si zorunlu bravolar arasýnda çýnlýyordu.
Ben uygun adým yürüyordum, Cetme marka tüfeðim
omzumda, tören üniformamýn beyaz eldivenleri içinde
parmaklarým gergin; kýdemlilerin tavsiyesi üzerine plas
tik torbalarla sardýðým iki çift çoraba raðmen postallarýn
içindeki ayaklarým donmuþtu; korkudan çok, sýnýrsýz bir
þaþkýnlýk hissediyordum. Yýllar sonra robot portrelerini
Alfonso Guerra’nýn kardeþinin yapacaðý tüm bu kiþilerin
eðitim karargâhlarýnda ya oðullarý ya da damatlarý vardý,
aralarýndan bazýlarý yemin törenini kaçýrmamak için bin
kilometrelik yolculuk yapmýþlardý; heyecan içindeki
annelerin ve çenelerinin altýnda düðümledikleri kara
eþarplý büyükannelerin eksik olmadýðý gürültücü aileler
eþliðinde gelmiþlerdi otobüslerde. Subaylarýn bir tür saf
lýk ve Latince karýþýmýyla capellan castrense, yani askeri
din adamý diye adlandýrdýklarý rahibe göre, Katolikliði
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miz için ilk Kudas Ayinimiz ne kadar önemliyse, Ýspan
yolluðumuz için de bayrak yemini o kadar önemliydi.
Tribünlerden ve hoparlörlerden alkolik bir vatansever
lik, boða güreþine ve futbola özgü bir Ýspanyol hayvanlý
ðý kükrüyordu ve bizler tüm bu olup bitenlerin ortasýn
da, adýmlarýmýzý Lejyon Marþý’na uydurarak, eldivenle
rin beyaz dokusu altýnda tüfek dipçiðinin soðuðunu his
sederek geçit töreni yapmakla meþguldük, çünkü büyük
bir bayram günüydü bu ve bizler beyaz eldiven giymiþ
tik, parlak kayýþ takýmlarýmýz vardý ve postallarýmýz yüz
baþýmýzýn istediðine uygun olarak ayna gibi parýldýyor
du; tabii içinde debelendiðimiz kar çamuruna batmamýþ
larsa...
Ayinin ve yemin geçidinin ardýndan yaðmaya baþla
yan karýn altýnda, se
ki
nin üze
ri
nde duran ka
rargâh
komutaný albay boðuk bir sesle tumturaklý laflar ediyor
du, belki de ertesi günkü bazý gazeteler onun usanç veri
ci sözlerindeki en darbeci cümleleri alýp manþet yapa
caklardý. Bugün çok gerilerde kalmýþ, bizim için hayal
edilemez hale gelmesi pek aðýr ve adým adým gerçekleþ
miþ o dönemde albaylar, hükümeti korkutmak ve mey
dan okumak için, açýk seçik tehditlerde bulunmasalar da
daha korkunç ve tehditkâr imalar saçmak için bayrak
yeminlerini ya da askeri törenlerin herhangi birini fýrsat
bilip yararlanýyorlardý. Ertesi gün demokrat gazeteler
askerlerin söylevlerini insaný titreten manþetlerle deðer
lendirirken, faþist gazeteler dokunaklý bir demecin coþ
kusuyla konuþurlardý.
Benim yanýmda duran ve haftalar boyunca geri
zekâlýlar mangasýnda sürgünde kalmayý en ufak heye
can duymadan kabul etmiþ olan Cáceres bölgesinden
gelme þiþman bir acemi, albayýn dini, vatansever söylevi
ne tamamen aldýrýþsýz, duruþunu bozmadan sosisli bir
sandviçi gizliden gizliye yutuyordu, çenesini neredeyse
hiç kýmýldatmamayý baþarýyor ama çiðneme gürültüsünü
güçbela bastýrýyordu. Askerce kaldýrdýðý çenesinden
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kýrmýzýmtýrak bir yað aðýr aðýr sýzýyordu. Yemin töreni
bittiðinde büyük bir þöleni hak etmiþtik artýk; sanki bir
dü
ðün için hazýrlanmýþ gi
bi be
yaz örtüler ve bris
tol
kâðýdýna basýlý mönüler, mayonezli karides, hafif ateþte
piþirilmiþ dana eti ve þuruplu armutlarla yiyip içip eðlen
me, üstüne bir kahve, sert bir puro ve bir kadeh uydurma
konyak, þarap ile konyak arasýnda da gürültülü çýðlýklar,
bunca açlýðýn ardýndan gelen yemeðin doygunluðu ve
özellikle tam bir hafta boyunca izne çýkacaðýmýzýn garan
tisi; aþýrý heyecandan baþýmýz dönüyordu, kendimizi
dostluðun ve rahatlýðýn sersemliðine kaptýrmýþtýk, nere
deyse hepimiz þakalaþýyor, birbirimize iðrenç þeyler
anlatýyorduk, yeni öðrenilmiþ bir dilin verdiði rahatlýkla
kýþlaya özgü konuþma tarzýný þimdiden kullanmaya baþ
lamýþtýk bile.
Yemek sona erdiðinde izne çýkacaktýk. Otobüsler
eðitim sahasýna dizilmiþlerdi, bazýlarýmýz grup fotoðraf
larý çekiyordu: diþlerin arasýnda puro ve muhtemelen bir
daha asla görmeyeceðimiz askerlerin omuzlarýna atýlmýþ
kollar. Bitmek bilmeyen saatler boyunca, bu otobüslerde
güney istikametinde yolculuk edecektik; askerlikten
kurtulmamýþ olduðumuzu, altý günlük iznimizin göz açýp
kapayana kadar geçip gideceðini, asýl askerliðin gönde
rildiðimiz kýþlaya doðru yapacaðýmýz yolculukla baþlaya
caðýný düþünmemeye çalýþarak...
Kýþlaya geri dönüþ düþü, artýk uzun zamandan beri
beni neredeyse hiç ziyaret etmiyor. Bilinçaltýmýzýn ritmi
aklýmýzýnkinden çok daha yavaþ iþliyor ve olaylar orada
vücut bul
mak, ardýndan da unu
tul
mak için da
ha çok
zamana ihtiyaç duyuyor olabilir, týpký okyanus suyunun
yazýn topraktan daha yavaþ ýsýnmasý ve kýþýn da daha geç
soðumasý gibi. Askerliðe geri dönüþ gibi, yýllarca hatýrla
madýðýmýz bir kadýný da görebiliriz düþümüzde ve uya
nýnca düþün her birimizin mahrem tarihöncesi olduðu
nu, bu nedenle görüntülerin fosilleþmiþ bir bitki ya da
hayvanýn görkemli eskiliðinde ve incelikli kesinliðinde
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olduðunu fark ederiz. Gözlerimizi kapadýðýmýzda yolcu
luðumuzun nereye olduðunu, ruhumuzun karanlýklarý
nýn bizi yeryüzünün hangi merkezine, hangi denizaltý
derinliklerine doðru yönelteceðini nasýl bilebiliriz ki?
Bilerek ‘ruh’ diyorum, çünkü bu benim kulaðýma bilinç
altýndan daha iyi geliyor, hem de psikanalizin sözdaða
rýndan sýkýlmaya baþladýk artýk.
Gördüðümüz düþlerden biz sorumlu deðiliz, hatta
belki de yazdýklarýmýzýn sorumlusu da biz deðiliz, daha
doðrusu her yazma fýrsatý bulduðumuzda hissettikleri
mizden de sorumlu deðiliz: Mart baþýnda bulutlu bir
sabah, Virginia’dayken, yemin töreni sonrasý izinden
dönüþümde San Sebastian’da çalýþtýðým askeri büroyu
ve o büronun penceresinden görünen bulutlu gökleri
hatýrladým; on yýlý aþkýn bir zamanýn ve koca bir okyanu
sun birbirinden ayýrdýðý bu iki görüntü birbirlerinde
yankýlanmaya baþladý, beklenmedik bir benzerlik içinde
birbirlerine denk düþtü. Virginia’daki keþiþlere özgü
odamýn yalnýzlýðý ve sessizliði, kýþýn, kýþlanýn neredeyse
tamamen boþ oluþu, benim, bronz rengi karoserli, bir
miðfer gibi þiþkin ve dayanýklý, güzel bir Olympia dakti
loda yazmaya koyulmak için bu sakinlikten yarar
landýðým o pazar sabahlarý boyunca büronun yalnýzlýðýna
ve sessizliðine benziyordu. Kâðýt yerine þimdi karþýmda
bilgisayarýn ýþýklý ekraný vardý, ama art alan aynýydý; art
alan ve ayný zamanda onu sözcüklerle doldurmayý baþa
ramamaktan, her zaman için ‘açýl susam açýl!’ iþlevi
gören ve ardýndan tüm diðer sözcükleri sürükleyen ilk
sözcüðü bulamamaktan duyulan korku, cesaretsizlik
aynýydý.
Demek ki, sandýðým kadar deðiþmemiþ olabilirdim
ve bu durumda, askere geri dönüþ düþlerimde bir gerçek
payý vardý. Kitap yazmayý hâlâ arzuladýðýma ve her say
fanýn baþýnda hâlâ ölesiye korktuðuma göre, yirmi dört
yaþýndaki o asker içimde yaþamaya devam ediyor olma
lýydý. Virginia’daki odam gibi, askeri büro da dünyaya ve
Savaþma Arzusu
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gündelik zaman ölçütlerine yabancý bir yerdi. Asýl zaman
Ekim 1979’da, kuzey istikametine giden trene bindiðim
akþam kesintiye uðramýþtý; týpký Ocak 1993’te Amerika’
ya beni götürecek uçaða bindiðimde olduðu gibi. Her iki
durumda da, bu sade uzam içinde, bu nötr zaman içinde
kendime bir ada inþa etmek zorundaydým ya da bunu
arzulamýþtým; on kitap yazýp yayýnlamýþ olsa bile insan,
her seferinde sanki ilk kez gibi hissederek daima yeni
baþtan baþlayacaðý bu iþe giriþebilmek için korunaklý ve
sýnýrlý bir yer ister.
Virginia’daki odamda ne kimlik vardý ne geçmiþ,
týpký kýþladaki büroda olduðu gibi, ne valiz vardý ne bel
lek. O za
ma
na ka
dar yapýlmýþ olan
larýn öne
mi yok
tu,
bunlar cansimidi ya da özür olamazdý. Önceki yaþam,
önceki kitaplar yoktu. Baþtan baþlamak gerekiyordu, bil
gisayarýn önünde kendini soyutlamak, gecenin geliþinin
farkýna varmamak gerekiyordu. Günbatýmýnýn alacaka
ranlýðý Virginia’da da, San Sebastian’da da aynýydý; ve
bilgisayar ekranýnýn mor aydýnlýðý bana gece oldukça
aklaþan ve boþalan daktilodaki kâðýdý hatýrlatýyordu,
ama kimse varlýðýmý fark etmesin diye büronun ýþýðýný
yakmýyordum. O dönemde, kýþlaya varýþýmdan birkaç ay
sonra, artýk yürekler acýsý bir acemi er deðildim, nere
dey
se bir kýdem
li sayýlýrdým ve yazýcý ol
manýn ya da
subaylarýn beni rahatsýz etmeyen bir arkaiklikle söyle
dikleri gibi yazýya meyilli biri olmanýn ayrýcalýklý konu
mu sayesinde yaþamýmý belli bir rahatlýk içinde düzenle
yebilmiþtim.
San Sebastian’da, 67. Si
ci
lya Dað Avcý Alayý’nda,
kabalýk, disiplin, postal ve tüfek gürültüleriyle, gündelik
sersemleþtirme faaliyetiyle, takvime bir çentik daha ata
bilmek için aralýksýz direnmenin aþýrý yorucu sabrýyla
çevrili bu pis ve kapalý dünyada bir ateþkes gerçekleþtir
mek, odanýn hep aradýðým Is
par
talýla
ra özgü uzamýný,
çýplak duvarlar, bir masa, düz arkalýklý bir iskemle, bir
pencere, tuþlarýna vuracaðým bir klavyeyi bulabilmek
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için kendimi bölük odasýna kilitliyordum. Düþlerde her
þey ayný anda olur, ama belki de bizi böylesine þaþýrtan
bu durum nedeniyle gerçeðe çok benzerler.
Kýþlaya dönüþ düþü görmeyeli çok olmuþtu, ama Vir
ginia’da beni bulan tecrit ve uzaklýk duygusu, her akþam
etrafýmda, pencerenin karþý tarafýndaki ormanda bir
karanlýk okyanusu gibi yayýlan sessizlik, Urumea üzerin
de sis yükselirken kýþlada her akþam büyüyen tecrite,
uzaklýða ve sessizliðe çok benziyordu. Bazý þeyler hakkýnda yaz
mamýz, onlarý düþümüzde görmemeye
baþladýðýmýz, ar
týk bizi yaralayamayacaklarý zaman
mümkün olur ancak; artýk onlardan uzam ve zaman için
de öylesine uzak düþmüþüzdür ki, neredeyse hiç yaþan
mamýþ gibi gelirler bize.
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